
 
 

 



 
 

Των παθω ν μου τον τα ραχον. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ταραχές, Ταραξίες και ταραχοποιοί, αναταράξεις, διαταραχές, αλλά και η 
αύξηση της τιμής του ταραμά και του αυγοτάραχου είναι στη  επικαιρό-
τητα αυτές τις μέρες. 
Είναι βέβαιον ότι θα τραβήξουμε των παθών μας τον τάραχο, ας δούμε 
λοιπόν μεριές σκηνές του έργου. 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

Τάραχος 
Σπάνια λέξη αντί του «ταραχή» Στην αρχαίο ελληνική γραμματεία απα-
ντάται στην Κύρου ανάβαση και στην Κύρου παιδεία και στον Οικονομι-
κό. Την χρησιμοποιεί και ο Πλούταρχος στον Πομπήιο (61), στην Εσθηρ 
της ΠΔ.  

Φράση 

Tων παθών μου τον τάραχον, η τόν κυβερνήτην τεκούσα Κύριον και 

τόν κλύδωνα κατεύνασον των εμών πταισμάτων, θεονύμφευτε. 

Με μια πιο εύληπτη σύνταξη: Κατεύνασον  τόν τάραχον των παθών 

μου και τόν κλύδωνα των εμών πταισμάτων, Ω θεονύμφευτε, η τε-

κούσα τόν Κύριον κυβερνήτην. 
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ 

 
Η φραση λεγεται σήμερα με την προσθηκη του «τράβηξα»: «τραβηξα των 

παθων μου τον τάραχον» με επίδραση από τη φράση Θα εχουμε τραβηγ-
ματα 

Η εικόνα από το τράβηγμα με ειδικό μηχάνημα (αθρέμβολο) που ξεμα-

σκάλιζε ἤ εξάρθρωνε τα χέρια και τα πόδια του βασανιζομένου. Βλ. εικονα. 
Τα «άρθρέμβολα» πού προκαλούσαν εξάρθρωση των άκρων. Κατά τον Η-
σύχιο τα άρθρέμβολα ήταν «βασανιστήρια και όνομα στρεβλωτικών οργά-
νων εις ἅ έξαρθροῦσιν οί δήμιοι τά των καταδίκων μέλη». 
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Το λέμε πάντα ως συνώνυμο του   «Θα έχουμε ντράβαλα»    
Ανάλογες φράσεις   «το τι τράβηξα δεν λέγεται»    
Τραβιέται με την Κατίνα. 
Τράβηξα  του Χριστού τα πάθη. 
βλ.λ. τραβώ  

 

Ταραχή 
(θηλ.ουσιαστικο), Λέξη της Αρχαίας Ελληνικής (σπανίως τάραχος και 

τάρχη) στο Ευριπίδη απαντά ως τάραγμα (κατά το διατάσσω, διάταγ-
μα).  

Σύνθετα 

Θαλασσοταραχή  
Σάλος  
Απ όπου το ρήμα σαλεύω  
σάλος[ᾰ], ὁ, I. οποιαδήποτε ασταθής κίνηση που προκαλεί δονήσεις, τα-
λάντωση, κλυδωνισμός, λέγεται για σεισμό, σε Ευρ.· αναταραχή ή τα 
φουσκωμένα κύματα της θάλασσας, θαλασσοταραχή, φουρτούνα, στον 
ίδ.· ομοίως στον πληθ., πόντιοι σάλοι, στον ίδ. II. λέγεται για πλοία ή αν-
θρώπους που βρίσκονται μέσα σε πλοία, θαλασσοταραχή, κούνημα, 
κλυδωνισμός, σε Σοφ.· μεταφ., λέγεται για την πολιτεία που παρομοιάζε-
ται με πλοίο, αναταραχή, κλυδωνισμός, στον ίδ.· βρίσκομαι σε αναταρα-
χή, ανησυχώ, αμφιταλαντεύομαι, σε Πλούτ. Πβλ . το ρητό στο θυρεό της 
πόλης του Παρισιού: FLUCTUAT NEC MERGITUR. (Κλυδωνίζεται αλλά δεν 
βυθίζεται) 

σάλος σήμερα λέγεται η κοινωνική ανησυχία και αναστάτωση που προ-
καλείται από κάποιο σκάνδαλο.  

Το ομόγραφο σαλός σημαίνει αυτός που τα έχει χαμένα που του έχει 
σαλέψει (διαταραχτεί ) το μυαλό του. Ένα σωρό Άγιοι εντάσσονται στην 
κατηγορία ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΟΙ, δηλαδή που τους έστριψε από την πολλή 
προσκόλληση στο Χριστό. (περισσότερα) 

Αναταραχή 
Διαταραχή 
Ανεμοταραχή δηλ. ανεμοζάλη. 

Συνώνυμα 

Αναμπουμπούλα (μετεωρολ)  
Πβλ παροιμία «ο λύκος στην αναμπουμπούλα χαίρεται»   

Ανακάτωμα 
Πβλ. Μη ταρασσεσθω υμων η καρδια με το «μου ανακατεύονται τα έ-
ντερα» 

Αταξία 
Ο άτακτος μαθητής καλούμενος και ταραξίας 

http://www.stougiannidis.gr/AENAON/ASE/1371312154031.pdf
http://www.churchgoc.org/os_simeon/sali_tou_theou.html
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Επεισόδια 
Με την έννοια συμπλοκές, οχλοκρατικά συμβάντα, ταραχές. Εδώ το ε-
πεισόδιο δεν έχει  την έννοια μέρους θεατρικού έργου ἤ τηλεοπτικής 
σειράς.  

Ζάλη 
ἡ, (πιθ. από το ζέω), φούσκωμα της θάλασσας, δηλ. τρικυμία, θαλασσο-
ταραχή, σε Αισχύλ., Σοφ. κ.λπ.· πύρπνοος ζάλη, λέγεται για την πύρινη 
βροχή που προερχόταν από τις εκρήξεις του ηφαιστείου της Αίτνας, σε 
Αισχύλ.· μεταφ., ζάλαι, τρικυμίες, στενοχώριες, θλίψεις, «φουρτούνες», 
σε Πίνδ.  
Στον Ακαθιστο Υμνο το Ψηφιο Ζ: 

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ σώφρων Ἰωσὴφ 

ἐταράχθη, πρὸς τὴν ἄγαμόν σε θεωρῶν, καὶ κλεψίγαμον ὑπονοῶν 

Ἄμεμπτε· μαθῶν δέ σου τὴν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος ἁγίου, ἔφη· 

Ἀλληλουια! 
 

Κυκεώνας 
κῠκεών, -ῶνος, ὁ, αιτ. κυκεῶνα, Επικ. συντετ. κυκεῶ και Επικ. κυκεῶ· 
(κυκάω)· I. αναμεμειγμένο ποτό, φίλτρο, κούπα, κύπελο, φτιαγμένο από 
κριθάλευρο, τριμμένο τυρί και κρασί, σε Όμηρ. II. μεταφ., λέγεται για 
κάθε μείγμα, σύγκραμα, ανακάτωμα, σε Λουκ.  

 

Μπέρδεμα 
Εμπλοκή, το αρχαίο εμπερίδεμα. Η εικόνα από το νήμα. Γίναμε μαλλιά –
κουβάρια. Οι Τουρκοι το εκαναν perde και του εδωσαν τη σημασια 
κουρτινα, παραπετασμα, και από εκει κατά συνεκδοχη θεατρο, παρα-
σταση και παραπερα πλοκη και περιπλοκή που επεστρεψε σε εμας ως 
μπερδεμα. 
Φράση:  Θα έχουμε μπερδέματα με την εφορία. Αντί τραβήγματα, μπλε-
ξίματα, επιπλοκές. 

Παραζάλη 
Βλ. ζάλη 

Σάστισμα 
Από το τουρκικό  şaşt(ι)- αόρ. του şaşmak -ίζω]  
Που σημαίνει εκπλήττομαι, απορώ, τα χάνω. 

Στάσις  
Με την έννοια επανάσταση (πχ στάση του Νίκα) και όχι την σταθμός (πχ. 
κάνε στάση να κατέβω) 

Σύμφυρμα 
Από το αρχαίο ελληνικό ρήμα συμφύρω, Παθ. παρακ. -πέφυρμαι· ζυμώ-
νω μαζί· χτυπώ κάποιον ώσπου να μελανιάσει, τον κάνω μαύρο στο ξύ-
λο, σε Θεόκριτο. — Παθ., σε Ευριπίδη.· ψυχὴ συμπέφυρται μετὰ τοῦ 
κακοῦ, σε Πλάτωνα.  
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Σύγχυση 
I. ανάμειξη, ανακάτεμα, σύγχυση, ανακατωσούρα, μπέρδεμα, σε Ευρ.· 
σύγχυσιν ἔχειν, βρίσκομαι σε κατάσταση σύγχυσης, ταραχής, αναστάτω-
σης, στον ίδ. II. λέγεται για συμβόλαια και συνθήκες, παραβίαση, αθέτη-
ση, σε Θουκ. κ.λπ. 

Ταράσσω 
 Αττ. ταράττω, στους Αττικούς συγγραφεις επίσης συγκοπτεται σε  

θράσσω (√ΤΑΡΑΧ)· μέλ. ταράξω, αόρ. ἐτάραξα, παρακ. τετάρᾰχα, Επικ. 
τέτρηχα (βλ. κάτ. III) — Παθ., μέλ. ταραχθήσομαι, Μέσ., ταράξομαι, με 
Παθ. σημασία· αόρ. ἐταράχθην, παρακ. τετάραγμαι· I. 1. αναταράσσω, 
ανακατεύω, ενοχλώ, με φυσική σημασία, ἐτάραξε πόντον, σε Ομήρ. Οδ.· 
ὁμοῦ ταράσσω τήν τε γῆν καὶ τὴν θάλατταν, σε Αριστοφ.· βροντήμασι 
κυκάτω πάντα καὶ ταρασσέτω, σε Αισχύλ.· πάντα ταράσσω, λέγεται για 
ρήτορα, ανακατώνω, μπερδεύω, σε Δημ.· δεινὰ ταράσσω, κάνω τα δεινά 
δεινότερα, σε Σοφ. 2. ταράσσω το νου, αναταράσσω, ενοχλώ, ανησυχώ, 
σε Τραγ., Πλάτ. κ.λπ.· απόλ., προξενώ σύγχυση, σε Πλάτ. 3. λέγεται για το 
στρατό, εμβάλλω σε διαταραχή, σε Ηρόδ., Ξεν. κ.λπ. — Παθ., είμαι σε 
ταραχή, σε Ηρόδ., Θουκ. 4. λέγεται για πολιτικές υποθέσεις, συνταράσ-
σω, συγχύζω, σε Αριστοφ. — Παθ., είμαι σε κατάσταση ταραχής ή αναρ-
χίας, σε Θουκ., Δημ. 5. ταράττεσθαι ἐπὶ τῶν ἵππων, κουνιέμαι καθήμενος 
στη σέλα αλόγου, σε Ξεν. II. αναταράσσω λάσπη, ανυψώνω με το ανακά-
τεμα, σε Αριστοφ.· μεταφ., ταράσσω νεῖκος, πόλεμον, σε Σοφ., Πλάτ. — 
Παθ., πόλεμος ἐταράχθη, σε Δημ. III. αμτβ., παρακ. τέτρηχα, βρίσκομαι 
σε κατάσταση αναστάτωσης, σύγχυσης, τετρήχει δ'ἀγορή, σε Ομήρ. Ιλ.· 
ἀγορὴ τετρηχυῖα, στο ίδ.  

Συνωνυμα 
Ανατρέπω 

1. ανατρέπω, αναποδογυρίζω, αναταράσσω, ανακατεύω, συγχύζω 
2. αναιρώ, ανατρέπω επιχειρημα 
3. ερεθιζω, ξυπνώ.  

θράσσω  
και θράττω. Λέγονταν αντι του ταράσσω. Τώρα πια δεν χρησιμοποιείται.  

Σημειωση 
Οι λέξεις θράσος, θρασύς, αποθρασύνομαι, θρασύδειλος, κλπ έχουν την 
ριζα τους στο θάρσος ή θάρσος  :  κουράγιο, τόλμη, σθένος, θάρρος, σε 
Ομήρο, Σοφοκλή.· θράσος ἰσχύος, πεποίθηση, πίστη στη δύναμη, σε Σο-
φοκλή (πβλ. «Θαρσεῖν χρῆ, ταχ’  αὐριον ἔσετ’ ἅμεινον») 
Με αρνητική σημασία, υπερβολικό θάρρος, αυθάδεια, θρασύτητα, ορ-
μητικότητα, απερίσκεπτη τόλμη, αναίδεια, σε Αττικούς, Ηρόδοτο 

Ταραγμένος 
Παθ. Μετοχή αορίστου  του ταράσσω αυτός που έχει ταραχτεί. 

Συνωνυμα 
Αναστατωμένος 

Αντιθετα 
Ατάραχος 
Ήρεμος 
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Νηφάλιος 

Συνθετα 
Διαταραγμένος 

Ταραξίας  
Αυτός που δημιουργεί ταραχές, που κάνει φασαρίες. Λέγονταν για μα-
θητές. 

Ταραχοποιός 
Δες Ταραξίας 

Συνταράσσομαι 

Αγωνιάω 
1. όπως το ἀγωνίζομαι, παλεύω, αγωνίζομαι έντονα, προσπαθώ, 

μάχομαι, σε Δημοσθένη. κ.λπ.  
2. είμαι ανήσυχος, βρίσκομαι σε αγωνία, σε Πλάτωνα· περί τινος, 

σε Αριστ.· ἐπί τινι, σε Πλούτ.  

Ανακατεύομαι  
Ανατριχιάζω 

Βλ.λ. φρισσω  

σοβέω  
μέλ. -ήσω (σοῦ, σοῦ)· I. 1. εκφοβίζω, διώχνω πουλιά, σε Αριστοφ. κ.λπ. 2. 
γενικά, απομακρύνω, αποδιώχνω, εκδιώκω, σε Ξεν. II. κινώ ορμητικά, 
γρήγορα, πόδασοβεῖν, για τον χορό, σε Αριστοφ.· μεταφ., στην Παθ., εί-

μαι πολύ συγκινημένος, νιώθω σφοδρή ταραχή, ταράζομαι, σε Ανθ., 
Πλούτ. III. αμτβ., βαδίζω με τρόπο πομπώδη, περπατώ καμαρωτός, κι-
νούμαι θορυβωδώς, σε Δημ., Πλούτ.· σόβει ἐς Ἄργος, τράβα στο Άργος, 
πήγαινε γρήγορα, σε Λουκ.  

Σημερα απαντα σε συνθετο αποσοβεω στη φραση απεσοβήθη ο κιν-
δυνος (βλ. παραπ. Σημασια Ι1)  

Τρέμω 
Εχω τρόμο δηλ. τρεμούλα. Είναι ιδιαίτερα φοβισμένος, ταραγμένως.  
Πβλ. Φράση:  «τρέμω μη σε χάσω!». Αρχαίο ρήμα πτώσσω από οπου ο 
πτωξ =συνεσταλμενος, τρέμων και κατ΄επεκταση ο λαγος αλλά και ο 
πτωχος.   

Φοβούμαι 
Εχω φόβο. Δειλιω. Ειμαι δειλος. 
Παροιμιες: ο φοβος φυλάει τα ερημα, Φοβαται ο Γιαννης το θεριο και το 
θεριο το Γιάννη. 

Φρίσσω και φρίττω 
φρίττω αναλογιζόμενος, «Φρίξον Ήλιε!», φρικτός, φρίκη :προσωνύμιο 
της τ. Βασίλισσας Φρειδερίκης. Έργα φρίκης και τρόμου. 
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ΠΑΡΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ 

 Ταραμάς 
Από το τάριχος, τριχευμένος =παστός 

 Αυγοτάραχο 
Σύνθετο από το αυγό και τάριχος =αυγοτάριχον που παρετυμολογηθηκε 
από το ταραχή. Η τιμή του φέρνει βέβαια ταραχή: 216€ το κιλό.   

ΦΡΑΣΕΙΣ 

Των παθών μου τον τάραχο 
Τον ταράξανε στο ξύλο 

Το ξύλο είναι η ξύλινη στήλη ἤ σανίδα επί της οποίας προσδένεται ο κα-
τάδικος προκειμένου να μαστιγωθεί. Βλ. εικόνα 

Ο Ιησούς δερνόμενος. 
Κάτασπρος Εβραίος δερ-
νόμενος υπό κατάμαυ-

ρου μουστακαλή Ρωμαί-
ου. Όργιο φαντασίας! 
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ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 

Μασσάει η κατσίκα ταραμά; 
Φυσικά καμία σχέση με την ταραχή. Αλλά ούτε με το ακριβό ταρίχευμα 
από αυγά ψαριού της σαρακοστής : τον ταραμά.  

Το τάραμα  ή λάμα είναι  χυλός με αλεύρι και νερό ή με αλεύρι και  τυ-
ρόγαλο. 
Από το ταράσσω= αναταράσσω, ανακατεύω.   
Το τυρόγαλο, υποπροϊόν της  τυροκομίας, χρησιμεύει ως τροφή για τους 
σκύλους και τις κότες.140 
Λαογραφία, Τόμος 30 Ελληνική Λαογραφική εταιρεία. - ΕΛΕ., 1976 (Τσακώνικα - Κεφ. Το μεγάλωμα και οι ιδιότητες 

των σκυλιών. Τα ονόματα των σκυλιών)  

Η φράση έχει την σημασία : «δεν δέχομαι αυτές τις ανοησίες», όπως η 
κατσίκα μηρυκαστικό εκ φύσεως , δεν τρώει ένα άνοστο χυλό. 
Πβλ. Δεν τα τρώω εγώ αυτά, δεν το έχαψε το παραμύθι που του ξεφούρ-
νισες. 
 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ 

Λατινικα 
Confusio σύγχυση χρηση και στα ελληνικα 

Turbo περιστρέφομαι ταραγμένος, είμαι σε αναταραχή (από το ελληνικό 
ρήμα τυρβάζω).  Παράγωγα τουρμπίνα. 

excitare διεγείρω, οχλῶ, ταράσσω. 
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Γαλλικά 

affolement  

affres  

anxiété  

bouleversement  

confusion  

désarroi  

effervescence  

égarement  

excitation  

exubérance  

fébrilité  

fièvre  

frénésie  

inquiétude  

mouvement  

nervosité  

pétulance  

surexcitation  

tourbillonnement  

tourment  

turbulence 

Αγγλικά 
  

agitation 
ανακίνηση, ταραχή, αναταραχή, σάλος, πρόσμιξη από ανατάραξη 

commotion 
αναταραχή, φασαρία, αναστάτωση, ταραχή, οχλαγωγία, συγκλονισμός 

disturbance 
διατάραξη, ταραχή 

flutter 
ταραχή 

perturbation 
διατάραξη, ταραχή, σύγχιση 

riot 
ταραχή, οχλοκρατική εκδήλωση, οχλαγωγία, στάση 

scrimmage 
ταραχή, οχλαγωγία 

turmoil 
αναταραχή, ταραχή, αναβρασμός, οχλαγωγία 

turbulence 
ταραχή, βιαιότητα 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/affolement/1505
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/affres/1526
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/anxi%C3%A9t%C3%A9/4369
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bouleversement/10554
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/confusion/18163
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/d%C3%A9sarroi/24232
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/effervescence/27914
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/%C3%A9garement/28008
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/excitation/32002
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/exub%C3%A9rance/32520
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/f%C3%A9brilit%C3%A9/33115
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fi%C3%A8vre/33627
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/fr%C3%A9n%C3%A9sie/35179
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inqui%C3%A9tude/43252
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/mouvement/53021
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/nervosit%C3%A9/54317
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/p%C3%A9tulance/60027
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/surexcitation/75685
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tourbillonnement/78684
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/tourment/78707
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/turbulence/80268
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trepidation 
τρόμος, ταραχή, τρεμούλα 

trouble 
ανησυχία, ταλαιπωρία, φασαρία, πάθηση, μπελάς, ταραχή 

fluster 
ταραχή, έξαψη 

Τουρκικά  

Çalkalama 

Πρφ. Τσαλκαλαμά >τσακλαμά>τσακλαμάρα> σαχλαμάρα από όπου και 

ο σαχλός, σαχλαμάρας και σαχλαμαράκιας 
Πβλ. Το ρεμπετικο  
Σουρωμενος θα ρθω παλι στα παραθυρακια σου 

Για να δωσω δυό χαστούκια στο σαχλαμαρακια σου. 

kalabalık  

πλήθος, οχλος και κατ επέκταση αταξία, οχλαγωγια. Κν καλαμπαλίκι. 
Βλ.λ. 2086.77 
από το αραβικο γκαλαμπά 

 
ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Παλαιά Διαθήκη  
Χωρίο Κείμενο 

Ψαλμοί, 30:21   κατακρυψεις αυτους εν αποκρυφω του προσωπου 
σου απο ταραχης ανθρωπων σκεπασεις αυτους εν 
σκηνη απο αντιλογιας γλωσσων  

Παροιμίες, 33:21   εσχαρα ανθραξιν και ξυλα πυρι ανηρ δε λοιδορος 
εις ταραχην μαχης  

Ησαίας, 22:5   οτι ημερα ταραχης και απωλειας και καταπατημα-
τος και πλανησις παρα κυριου σαβαωθ εν φαραγγι 
σιων πλανωνται απο μικρου εως μεγαλου πλανω-
νται επι τα ορη  

Ησαίας, 24:19   ταραχη ταραχθησεται η γη και απορια απορηθησε-
ται η γη  

Ησαίας, 52:12   οτι ου μετα ταραχης εξελευσεσθε ουδε φυγη πο-
ρευσεσθε πορευσεται γαρ προτερος υμων κυριος 
και ο επισυναγων υμας κυριος ο θεος ισραηλ  

Ιερεμίας, 14:19   μη αποδοκιμαζων απεδοκιμασας τον ιουδαν και 
απο σιων απεστη η ψυχη σου ινα τι επαισας ημας 
και ουκ εστιν ημιν ιασις υπεμειναμεν εις ειρηνην και 
ουκ ην αγαθα εις καιρον ιασεως και ιδου ταραχη  

Ιεζεκιήλ, 23:46   ταδε λεγει κυριος κυριος αναγαγε επ' αυτας οχλον 
και δος εν αυταις ταραχην και διαρπαγην  

Ιεζεκιήλ, 30:4   και ηξει μαχαιρα επ' αιγυπτιους και εσται ταραχη εν 
τη αιθιοπια και πεσουνται τετραυματισμενοι εν αι-
γυπτω και συμπεσειται αυτης τα θεμελια  
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Ιεζεκιήλ, 30:9   εν τη ημερα εκεινη εξελευσονται αγγελοι σπευδο-
ντες αφανισαι την αιθιοπιαν και εσται ταραχη εν 
αυτοις εν τη ημερα αιγυπτου οτι ιδου ηκει  

Ιεζεκιήλ, 30:16   και δωσω πυρ επ' αιγυπτον και ταραχην ταραχθησε-
ται συηνη και εν διοσπολει εσται εκρηγμα και δια-
χυθησεται υδατα  

Δανιήλ, 11:7   και αναστησεται φυτον εκ της ριζης αυτου καθ' εαυ-
τον και ηξει επι την δυναμιν αυτου εν ισχυι αυτου 
βασιλευς βορρα και ποιησει ταραχην και κατισχυσει  

Ωσηέ, 5:12   και εγω ως ταραχη τω εφραιμ και ως κεντρον τω 
οικω ιουδα  

Καινή Διαθήκη 

Χωρίο Κείμενο 
Ματθαίος, 2:3  ακουσας δε ο βασιλευς ηρωδης εταραχθη και πασα 

ιεροσολυμα μετ αυτου  
Ματθαίος, 14:26  οι δε μαθηται ιδοντες αυτον επι της θαλασσης πε-

ριπατουντα εταραχθησαν λεγοντες οτι φαντασμα 

εστιν και απο του φοβου εκραξαν  
Μάρκος, 6:50  παντες γαρ αυτον ειδον και εταραχθησαν ο δε ευ-

θυς ελαλησεν μετ αυτων και λεγει αυτοις θαρσειτε 

εγω ειμι μη φοβεισθε  
Λουκάς, 1:12  και εταραχθη ζαχαριας ιδων και φοβος επεπεσεν επ 

αυτον  
Λουκάς, 1:29  η δε επι τω λογω διεταραχθη και διελογιζετο ποτα-

πος ειη ο ασπασμος ουτος  
Ιωάννης, 5:7  απεκριθη αυτω ο ασθενων κυριε ανθρωπον ουκ 

εχω ινα οταν ταραχθη το υδωρ βαλη με εις την 

κολυμβηθραν εν ω δε ερχομαι εγω αλλος προ εμου 

καταβαινει  
Ιωάννης, 13:21  ταυτα ειπων [ο] ιησους εταραχθη τω πνευματι και 

εμαρτυρησεν και ειπεν αμην αμην λεγω υμιν οτι εις 

εξ υμων παραδωσει με  
ΠράξειςΑποστόλων, 12:18  γενομενης δε ημερας ην ταραχος ουκ ολιγος εν τοις 

στρατιωταις τι αρα ο πετρος εγενετο  
ΠράξειςΑποστόλων, 19:23  εγενετο δε κατα τον καιρον εκεινον ταραχος ουκ 

ολιγος περι της οδου  
A' Πέτρου, 3:14  αλλ ει και πασχοιτε δια δικαιοσυνην μακαριοι τον 

δε φοβον αυτων μη φοβηθητε μηδε ταραχθητε  
Ιωάννης, 14:1  μη ταρασσεσθω υμων η καρδια πιστευετε εις τον 

θεον και εις εμε πιστευετε  
Ιωάννης, 14:27  ειρηνην αφιημι υμιν ειρηνην την εμην διδωμι υμιν 

ου καθως ο κοσμος διδωσιν εγω διδωμι υμιν μη 

ταρασσεσθω υμων η καρδια μηδε δειλιατω  
ΠράξειςΑποστόλων, 16:20  και προσαγαγοντες αυτους τοις στρατηγοις ειπαν 

ουτοι οι ανθρωποι εκταρασσουσιν ημων την πολιν 

ιουδαιοι υπαρχοντες  
ΠράξειςΑποστόλων, 17:13  ως δε εγνωσαν οι απο της θεσσαλονικης ιουδαιοι 

οτι και εν τη βεροια κατηγγελη υπο του παυλου ο 

λογος του θεου ηλθον κακει σαλευοντες και τα-

ρασσοντες τους οχλους  
Γαλάτας, 1:7  ο ουκ εστιν αλλο ει μη τινες εισιν οι ταρασσοντες 

υμας και θελοντες μεταστρεψαι το ευαγγελιον του 

χριστου  
Γαλάτας, 5:10  εγω πεποιθα εις υμας εν κυριω οτι ουδεν αλλο 

φρονησετε ο δε ταρασσων υμας βαστασει το κριμα 

οστις εαν η  
 

http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=40&c=2&ver=1&l=0&v=3
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=40&c=14&ver=1&l=0&v=26
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=41&c=6&ver=1&l=0&v=50
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=42&c=1&ver=1&l=0&v=12
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=42&c=1&ver=1&l=0&v=29
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=43&c=5&ver=1&l=0&v=7
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=43&c=13&ver=1&l=0&v=21
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=44&c=12&ver=1&l=0&v=18
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=44&c=19&ver=1&l=0&v=23
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=60&c=3&ver=1&l=0&v=14
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=43&c=14&ver=1&l=0&v=1
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=43&c=14&ver=1&l=0&v=27
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=44&c=16&ver=1&l=0&v=20
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=44&c=17&ver=1&l=0&v=13
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=48&c=1&ver=1&l=0&v=7
http://www.newlife4you.gr/readbible.asp?b=48&c=5&ver=1&l=0&v=10
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ΠΟΙΗΣΗ 

 ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ: ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ  : ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ  ΕΚΤΟ : ΠΡΟΦΗ-
ΤΙΚΟ  

Και των αρχαίων Κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η Χτίσις, θα φρίξει. 
Ταραχή θα πέσει στον Άδη, και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πί-
εση τη μεγάλη του ήλιου. Που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του, σημά-
δι ότι καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση. 
 

 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Αγια Γραφη  
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ 
ΘΕΟΤΟΚΟΝ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΚΛΑΑΑΜΑ Η ΚΥΡΙΑ       

paraklhtikos.htm
paraklhtikos.htm
https://www.scribd.com/doc/257215598/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B1%CE%B1%CE%AC%CE%BC%CE%B1-%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1
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